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מינהל מערכות 
חינוך לכולם

בשורה גדולה לבעלי תואר ראשון תושבי 
משנת  החל  מציעה  אחוה  האקדמית  האזור: 
הלימודים הקרובה לימודי תואר שני במינהל 
זיקה  בעלי  לאקדמאים.יות  חינוך  מערכות 
לעולם החינוכי, גם אם אינם בעלי תואר ראשון 
אישר  לאחרונה,  הוראה.  ותעודת  בחינוך 
המל"ג )המועצה להשכלה גבוהה( את בקשת 
נשיאת המכללה, פרופ' יפעת ביטון, להרחיב 
עד  שהתמקדה  התוכנית,  של  היעד  קהל  את 
היום בבוגרי תואר ראשון המחזיקים בתעודת 
לאקדמאים. התוכנית  נפתחה  וכעת  הוראה, 

אמרו  אחוה  באקדמית  התחומים.  מכל  יות 
כי הם צופים התעניינות גדולה בקרב מנהלי 
מתנ"סים,  מנהלי  חינוך,  ואגפי  מחלקות 
מקומיות  ברשויות  בכירים  תפקידים  בעלי 
ובוגרי תואר ראשון השואפים לתפקידי ניהול 

בחינוך.
במינהל  שני  לתואר  הלימודים  מסלול 
נחשב  אחוה  באקדמית  חינוך  מערכות 
חינוך  ונשות  אנשי  במיוחד.  למבוקש 
ומלמדים  הראשון  התואר  את  שמסיימים 
קרובות  לעיתים  ממשיכים  החינוך  במערכת 
באופן  לשפר  שמאפשר  דבר  שני,  לתואר 
משמעותי את תנאי השכר שלהם, ואף לעבור 
לתפקידי ניהול ברשויות מקומיות או במשרד 

החינוך.
"תואר שני בניהול מערכות חינוך מיועד 
ולהובלה  לניהול  תפקידים  בעלי  להכשיר 
והלא  הפורמאליות  החינוך  במערכות 
להכשיר  היא  התוכנית  ומטרת  פורמאליות, 

מקצועי  עוגן  להוות  המסוגלים  מוסמכים 
עם  להתמודד  שיוכלו  אלו,  חינוך  במערכות 
בעלי  ויהיו  משתנה  במציאות  החינוך  אתגרי 
למימוש  המערכת  את  להוביל  ויכולת  כלים 
התוכנית  ראש  אומר  הפוטנציאל",  מלוא 
לתואר שני במינהל מערכות חינוך באקדמית 
אחוה, פרופ' יצחק פרידמן. לדבריו, ההחלטה 
לפתוח את מסלול הלימודים לקהלים נוספים, 
תאפשר לרבים שעד היום התעניינו בלימודי 
אליו  להירשם  בתנאים,  לא עמדו  אך  התואר 
החלטה  "זו  הבאה.  הלימודים  שנת  לקראת 
וטובים  רבים  לעוד  שתאפשר  חשובה 
ניהול  בתפקידי  החינוכית  לעשייה  להצטרף 

והובלה", הסביר פרופ' פרידמן.
במסגרת הלימודים - שנמשכים כשנתיים 
על  דגש  יושם   - היברידי  באופן  ומתקיימים 
מחשבתית  פתיחות  ליצירת  בחינוך  יזמות 
מתאימה  התוכנית  והנהגה.  הובלה  וכישורי 
גננות  מורים,  תפקידים,  בעלי  למנהלים, 
ולבוגרי תואר ראשון מתחומי ידע שונים אשר 

רוצים לשנות את פני החינוך בישראל.
המסלול  ראש  אייזנברג,  מירב  ד"ר 
באקדמית  הרך  לגיל  חינוך  מערכות  למינהל 
אחוה, מוסיפה ואומרת כי קהל יעד משמעותי 
וזאת  הגננות,  אוכלוסיית  הוא  בתוכנית  נוסף 
באחוה  החליטו  שעברה  שבשנה  לאחר 
לפתוח מסלול ייעודי לגננות במסגרת לימודי 
תואר שני במינהל מערכות חינוך. מאז נרשמו 
ביקושים גדולים לתוכנית, שכעת נפתחה גם 

היא לבעלי תארים אקדמיים שונים.

סטודנטיות באקדמית אחוה. תואר שני במינהל מערכות חינוך ייפתח לכל האקדמאים |

בשורה לאקדמאים: האקדמית אחוה מרחיבה את קהל 
היעד לתואר שני במינהל מערכות חינוך לכל בוגרי 

תואר ראשון. מדובר בבשורה משמעותית ובתוספת של 
עשרות מוסמכים למערכות החינוך מידי שנה |

מה נשמע בעיר // חדשות

לקראת פינוי-בינוי 
בבית הספר "סיני"

גן יבנה

ישיבת  נערכה  השבוע  בתחילת 
המורכבת  יבנה  גן  מועצת  הנהלת 
מחברי הקואליציה במועצה ובמהלכה 
אושרו תקציבים בלתי רגילים בסך של 
מיליוני שקלים לטובת פיתוח ושדרוג 
בתחומי  פעילויות  קיום  היישוב, 
התרבות,  הספורט,  החינוך,  הנוער, 
המועצה  ראש  ועוד.  העיר  פני  שיפור 
המועצה  חברי  את  עדכן  אהרון  דרור 
מינויה  על  במועצה,  המתרחש  על 
החדשה  החינוך  אגף  מנהלת  של 
השונים.  הפרויקטים  התקדמות  ועל 
את  אישרו  המועצה  חברי  מכן  לאחר 
התקציבים השונים, שיורכבו בין היתר 
להמשך  תקציב  הבאים:  מהסעיפים 
תכנון וביצוע פרויקט פינוי בינוי בית 
חדש  ספר  בבית  והחלפתו  סיני  הספר 
של  והקמה  לתכנון  תקציב  ומתקדם; 
אולם מופעים ותרבות חדש בגן יבנה; 
לתנועת  חדש  מבנה  להקמת  תקציב 
הנוער הצופים; שדרוג מתנ"ס גן יבנה 
תקציב  חדש;  צעירים  מרכז  ולהקמת 
בתחום  מיוחדות  הפעלה  לתכניות 
החברתיים;  והשירותים  הרווחה 
הנוער  תנועת  מבנה  ופיתוח  שדרוג 
והצבה  לרכישה  תקציב  עקיבא;  בני 
תקציב  ביישוב;  נוספות  מיגוניות  של 
ספר  בית  של  והקמה  תכנון  להמשך 
מזגנים  לקניית  תקציבים  חדש;  תיכון 
תקציב  החינוך;  במוסדות  חדשים 
חדש  גדול,  כושר  חדר  להקמת 
תקציבים  יבנה;  גן  בקאנטרי  ומתקדם 
נוספים להמשך ביצוע הנגשה ונגישות 

לשדרוג  תקציבים  החינוך;  במוסדות 
לפיתוח  תקציבים  מקלטים;  ושיפוץ 
גנים  פיתוח  כולל  העיר  פני  ושיפור 
ציבוריים; צתקציבים לסלילת כבישים 
ומדרכות בשכונות הוותיקות בגן יבנה 
אהרון:  דרור  המועצה,  ראש 
מכווני  חזון,  עם  בפרויקטים  "מדובר 
קדימה.   מחשבה  המון  עם  עתיד 
להנהלת  לחבריי  להודות  רוצה  אני 
אוקמן,  ירדנה  יניב,  סביון  המועצה, 
ניסים,  ירון  עזר,  רוחמה  רביבו,  אילן 
אלירם  וייצמן,  הדס  סויסה,  יורם 
של  האישור  על  ארביב  ורוני  שרביט 
לפיתוח  חשובים  כך  הכל  התקציבים 
אנחנו  המובנים.  בכל  היישוב  ושדרוג 
להמשיך  נוכל  וכך  מתמדת  בעשייה 

הלאה ביתר שאת למען התושבים". 

חברי מועצת היישוב אישרו תקציבים לשדרוג 
תשתיות ביישוב, ולתכנון פרוייקט פינויו של בית 
הספר "סיני" ובניית בית ספר חדש במקומו | 
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ולהקמת מרכז צעירים 
חדש; תקציב לתכניות 

הפעלה מיוחדות 
בתחום הרווחה 

והשירותים החברתיים 
ושדרוג ופיתוח מבנה 
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